
 نامە  دعوت

 

 

 !دی کن  انی ب ( introduksjon)  یو برنامە مقدمات  زبان نروژی تا نظر خود را در مورد شرکت در آموزش  دی با ما همراه باش

 

 

 با سالم،

  ی مل یدر نظرسنجتا  شود ی دعوت ممشارکت دارند  نارویدر  مقدماتیو نروژی  ی آموزش یهاەکە در برنام یاز همە کسان 

 کاربران شرکت کنند.

پاسخ   یهاەن ی . گزدی آموزش استفاده کن  این در مورد احساس خود از شرکت در  یپاسخ بە سواالت  یفرصت برا   نی از ا می دواری ام

 . دی از آنها را انتخاب کن  یکی  دی توان ی وجود دارد کە م یثابت 

 شود. ی ها انجام مو مهارت  یو اداره آموزش عال ات ادغام و تنوع استی توسط ر ینظرسنج نی ا

در مورد   می لی ما ،ارائە دهیم یبهتر شنهادی کنندگان پ  مشارکت ر ی بە شما و سا می شما بتوان  شاروالی محل زندگیما و   نکەی ا یبرا

 . می کن  افت ی در  معلوماتیشما  اتی تجرب 

. بە  می بهبود داد بە دست آور توانی در مورد آنچە کە م صحیحی معلومات تا  دی خود باز و صادق باش یهامهم است کە در پاسخ

خوش  از شرکت در برنامە   ای آ د،ی هست  ی راض مشارکت دارید کە در آن  یاز آموزش ای شود کە آی عنوان مثال، از شما سوال م

 است.  یمنف دی کن ی وجود دارد کە فکر مدر مورد این آموزش  ی زی چ ای و آ ،هستید

ناشناس   بصورت  کاربران  ی. نظرسنج دی کاربران پاسخ ده یکشد تا بە نظرسنج ی طول م قە ی دق ٣٠داوطلبانە است و حدود  مشارکت

 .ندیبب  دی اآنچە را کە شخصاً پاسخ داده  تواندی نم شاروالیو  ستی ن  یاب ی شخص قابل رد کی عنوان شما بە  یها. پاسخمیباشد

 . دی کاربران شرکت کن  یر نظرسنجدهد دی شما بە شما امکان م  شاروالی محل زندگی

  ی. تمامدی صفحە استفاده کن  نیی زبان در پا یهاە. از دکمدی انتخاب کن  ی را در نظرسنج مورد عالقە خود  زبان دی توان ی شما م

  د،ی پاسخ گوش ده یهانەی بە سؤاالت و گز دی خواهی . اگر ممیباشنددر دسترس  یو صوت  یپرسش و پاسخ بە صورت متن  یهاەن ی گز

 . دی استفاده کن  صوتیاز دکمە 

 . دی پاسخ ده کجا ی تمام پرسشنامە را  دی شما با

 

 کاربران!  ی شرکت در نظرسنج ی با تشکر از شما برا

 

 با احتــــرامات 

 هاو مهارت  ی آموزش عال است ی ادغام و تنوع و ر استی ر

 


